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I.VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
b) schválil:
- organizátora SOH U12 MHáK Martin s tým, že slovenským klubom bude odpustený
turnajový vklad
-

úpravu 1. ligy mužov skupiny B a následne nadstavbovú časť

Základnú časť dohrajú družstvá skupiny „A“ podľa pôvodného rozpisu a v termínoch
doteraz ešte neodohratých kôl odohrajú družstvá skupiny „B“ nasledovné 4 kolá:
skupina „B“:
1. kolo
27.-28.2.2016
1C-01
Levoča - Bardejov
2. kolo 5.-6.3.2016
1C-02
Bardejov

- Levoča

3. kolo 12.-13.3.2016
1C-03
Levoča - Bardejov
4. kolo 19.-20.3.2016
1C-04
Bardejov

- Levoča

Termíny pre nadstavbovú časť (bez zmeny):
1. kolo
2.-3.4.2016
2. kolo
9.-10.4.2016
3. kolo
16.-17.4.2016
4. kolo
23.-24.4.2016
5. kolo
30.4.2016 – jednotný začiatok o 18.00 hod len pre skupinu N1
6. kolo
7.5.2016 - jednotný začiatok o 18.00 hod len pre skupinu N1
Víťaz skupiny „B“ sa pridá k 3 najlepším družstvám skupiny „A“ a odohrajú 6 kôl
nadstavbovej časti v riadne stanovených termínoch pre nadstavbovú časť.
Družstvá neobdržia žiadne bonifikačné body a začínajú s nulovým bodovým ziskom.
Druhé družstvo skupiny „B“ ďalej už v súťaži nepokračuje.
Družstvá na 4.-7. mieste skupiny „A“ po základnej časti odohrajú nadstavbovú časť tak,
ako bolo pôvodne plánované i v totožných termínoch. Keďže tu nedochádza k zmene
v porovnaní s pôvodným rozpisom, tak družstvá obdržia bonifikačné body 4,3,2,1 bod.
-

organizačné zabezpečenie porady klubov extraligy, ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2016
o 12,00 hod. v zasadačke ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
žiadosť Interu Bratislava o mediálny názov RESPECT Inter Bratislava

II.SEKRETARIÁT SZH:
a)oznamuje:

- zmena e-mailovej adresy rozhodcu a delegáta:
Jozef Pokorný
pokorny62vladimir@gmail.com
- zmena adresy rozhodcu:
Antónia Štefanová
Nitrianska Blatnica 572
956 Nitrianska Blatnica
-

zmena adresy rozhodcu
Vladimir Salvata
Risnovce 299
95121

III. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) žiada:

-

kluby,aby posielali hlásenky na stretnutia aj p. Tomášovi
Húskovi na adresu huska@slovakhandball.sk, ktorý uverejňuje
začiatky stretnutí všetkých súťaží na webovej stránke SZH
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IV. KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV SZH:
a)žiada:

- rozhodcov a delegátov SZH, aby si svoje pracovné a rodinné povinnosti zariadili
tak, aby sa mohli nerušene zúčastniť nominačného seminára rozhodcov a delegátov
SZH pre súťažný ročník 2016/2017, kde budú uvedené nové zmeny v pravidlách IHF
platné od 1.7.2016. Seminár sa uskutoční v dňoch 25.-26.6.2016 v Nitre a KR SZH
neplánuje vzhľadom k dôležitosti zmien v pravidlách IHF, náhradný termín
seminára.

b)informuje: - KRaD SZH vyjadruje uspokojenie so zlepšením zasielania hodnotení rozhodcov a
zároveň upozorňuje oddiely na povinnosť hodnotenia rozhodcov po každom
stretnutí (1. ligy, 2.ligy a DL) do 24 hodín na predpísanom elektronickom
tlačive, ktoré bolo zaslané oddielom pred začiatkom súťažného ročníka 2015/2016.
- KRaD SZH opätovne oznamuje všetkým záujemcom o školenie rozhodcov licencie C,že
sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese marian.cech.szh@gmail.com. Termín školenia
je pri dostatočnom (10) počte prihlásených naplánovaný na máj 2016, miesto
školenia sa určí na základe prihlásených záujemcov.
- Školenie rozhodcov licencie B a A sa budú organizovať v rámci MSR žiakov a čsl.
pohára dorasteniek. Záujemcovia o zvýšenie licencie sa môžu prihlásiť na uvedenej
e-mailovej adrese. KR SZH pozve na školenia len vybraných záujemcov.
c)uverejňuje:
Hodnotenie rozhodcov
2016

k 15.2.2016 a zaradenie do výkonnostných skupín na obdobie marec – jún

1.

Brunovský-Čanda

91,4/5

2.

Baďura-Ondogrecula

89,9/7

3.

Mandák-Rudinský

4.

Oťapka - Sivák

88,2/12

5.

Dvorský-Karlubík

87,8/10

6.

Haščík-Sivák R.

87,3/9

7.

Gedeon-Vydra

85,0/3

8.

Daňo-Sabol

83,0/7

9.

Cipov-Klus

82,0/7

10.

Budzák-Záhradník

78,2/5

11.

Cibere-Richvalský

76,7/3

12.

Gabriš-Klimko

76,0/8

13.

Novák-Zubo
Gedeon-Palovčák

89,2/8

74,4/11
83,5/4

Skupina A: 1.-6. miesto
Skupina B: 7.-11. miesto
Skupina C: 12.-13. miesto
Poznámka: rozhodca Palovčák je zaradený do skupiny B

V. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:

- všetkých klubových manažérov, aby si pred zápasom skontrolovali
žiadosti, ktoré zadali v elektronickej matrike, či sú vybavené. Ak je pri
žiadosti uvedené „vytvorená“, znamená to, že žiadosť ešte nebola
spracovaná a schválená. Ak je uvedené „uzavretá“, vtedy bola žiadosť
vybavená
a dotyčný
hráč
(-ka)
resp.
funkcionár
môžu
nastúpiť
na
stretnutie.

b)oznamuje:

- všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v
zložke matričná komisia
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VI. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA SZH:
a)oznamuje:
Doškoľovací seminár zameraný na mládež pri kvalifikačných zápasoch juniorov SR
Miesto:
Termín:
Poplatok:
Téma:

Prešov, ŠH Nábrežná
9.4.2016
7,- EUR
8,00 prezentácia
Teória:
8,30 – 9,30
9,45 – 11,00
11,00 – 12,00

Útočné a obranné činnosti jednotlivca
Útočné a obranné kombinácie
Pravidlá hádzanej - zmeny

Praktické ukážky:
12,30 – 14,00
14,15 – 16,00

Útočné a obranné činnosti jednotlivca a kombinácie
Koordinačná príprava

Lektori: S. Kolpak, P. Kostka, lektor KR SZH, I. Jamriška
Prihlášky zasielajte:
na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk do 1.4.2016 najneskôr.
b)žiada:

- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trénerských
licencií B,C, D, na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, aby TMK
SZH mohla naplánovať školenia trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov
je potrebná účast minimálne 15 frekventantov.

VII. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
k R-23 Nezasielanie hodnotenia rozhodcov – oprava rozhodnutia
Rozpis súťaží SZH 2015/16:
2.liga a dorastenecké súťaže
čl. 13 Sadzobník administratívnych pokút pre oddiely - kluby:
- nezaslanie a zlé vypísanie hodnotenia rozhodcov
3,- EUR
Tatran Prešov
1.liga MLDI
6A –38, 48
á 3,x 2
6,- EUR
R-24 Michal Kopčo, Prešov, diskvalifikácia so správou, SPM-16
DP SZH časť B, III. Previnenie hráčov, 3. Hrubé nešportové správanie
PP 60,- EUR + ZSČ na tri zápasy nepodmienečne (XB-34, XB-38, SPM-17)
R-25 Milan Németh, ZVD, UDHK Nitra, diskvalifikácia so správou, 8B-18
DP SZH časť B III. 2. Opakované a hrubé nešportové správanie
ZVF na dve stretnutia nepodmienečne
PP 10,- EUR
R-26 Sandra Sztachová, Bernolákova Košice, diskvalifikácia so správou, 2B-9
DP SZH časť
PP 10,- EUR
V časovom
v súťažiach

II. 2 nešportové správanie
+ ZSČ na jedno stretnutie nepodmienečne
úseku od 27.- 28.2.2016 nemôže hráčka
SZH.

štartovať

v žiadnom

stretnutí
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VIII. KOMISIA MLÁDEŽE SZH:
a) oznamuje:
-

Slovak Open Handball U-12 /SOHU12/ pre súťažný ročník 2015/2016 bude v Martine.
Turnaj sa uskutoční v termín od 17. júna do 19. júna 2016, dievčatá a chlapci
ročník na rodenia 2003 a mladší. Popri turnaji mladšieho žiactva bude prebiehať aj
turnaj v minihádzanej. Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke SZH a
SOHU12.

-

Termín podávania prihlášok pre organizáciu Semifinále a finále 42.ročníka
celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok základných škôl (ZŠ),
centier voľného času (CVČ) pre ročník 2015/2016 a pre M-SR starších žiakov a
starších žiačok pre ročník 2015/2016 je do 31.marca 2016.

-

Kritériá pre finálové turnaje v kategórii starších žiakov a žiačok:
- Športová hala s minimálnym počtom samostatných šatní 4, k šatniam musia byť k
dispozícii sprchy.
- Hľadisko pre divákov (družstvá) s dostatočným počtom miest na sedenie.
- VIP priestory pre reklamných partnerov, trénerov a zástupcov SZH.
- Zabezpečená licencovaná zdravotná služba v ŠH.
- Ubytovanie (na posteliach) a stravovanie v blízkosti miesta konania turnaja,
resp. zabezpečená kyvadlová doprava. Uviesť ceny.

Dôležité upozornenie:
Najbližšie Správy SZH budú vydané začiatkom apríla 2016. Zároveň upozorňujeme, že informácie
uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú
povinní ich rešpektovať.

